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TÓM TẮT

Inulin cùng với prebiotic có vai trò ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh, khử độc tố vi khuẩn,
thay thế thuốc kháng sinh trong thức ăn nên thúc đẩy khả năng hấp thu dưỡng chất và tổng hợp vitamin nhóm B
bên trong đường ruột gia cầm. Cần thiết phải hạn chế thức ăn ngũ cốc còn nhiều khuyết điểm ảnh hưởng lên sức
khỏe gia cầm non như chứa nhiều hợp chất NSP là cơ hội cho các vi khuẩn có hại gây tổn thương nghiêm trọng
đến ruột. Việc định lượng inulin với tỷ lệ phù hợp trong khẩu phần thức ăn cho gia cầm để phòng ngừa các bệnh
lý ở ruột do các rối loạn tiêu hóa cũng như do những yếu tố nhiễm trùng. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ
sung inulin vào khẩu phần gà broiler đã cải thiện chất lượng hình thái của vi nhung mao ở bề mặt niêm mạc ruột
và gia cầm đề kháng tốt hơn với các hoạt động tấn công cơ học của vi khuẩn. Do đó hiệu quả hấp thu dưỡng chất
tốt hơn sau đó duy trì các chỉ số huyết học trong máu tốt hơn.

Từ khóa:inulin, prebiotic, Bifidobacterium spp, gà broiler, rối loạn dinh dưỡng, GIT, NSP.

GIỚI THIỆU

Hiệu quả chuyển hóa thức ăn của gia cầm được tính toán căn cứ vào khả năng hấp thu
chất dinh dưỡng tại ruột non nên sức khỏe ruột phải được tăng cường sẽ thúc đẩy cơ thể đáp
ứng tốt với các thay đổi khắc nghiệt của môi trường sống. Việc khẩu phần đầy đủ tiêu chuẩn
chất lượng tất cả dưỡng chất thiết yếu là sự ưu tiên hàng đầu cùng với việc vật nuôi phải được
cung ứng thức ăn đủ nhu cầu cho mỗi giai đoạn sản xuất. Đối với gia cầm công nghiệp thì
phối hợp khẩu phần thức ăn phải đa dạng hơn do chúng ăn nhiều hơn bởi đặc tính sinh lý, kích
cỡ cơ thể. Đa phần các giống năng suất cao đều phải nhập từ bên ngoài nên việc tiếp cận các
điều kiện ngoại cảnh của khu vực chăn nuôi cần nhiều thời gian nên chúng phải được cải thiện
về nhu cầu ăn uống để sinh trưởng và phát triển bình thường. Kỹ thuật phối hợp thức ăn tiên
tiến nhưng phải đồng bộ và vận hành tốt phù hợp với loài vật cũng như các yếu tố khác. Hiện
nay nghiên cứu bổ sung phụ gia trong thức ăn gia cầm không còn xa lạ khó tính toán cho nên
cần nắm bắt thông tin xác thực góp phần gia tăng năng suất vật nuôi thông qua việc cải thiện
sức khỏe đường ruột – dạ dày (GIT) và khả năng đề kháng với mầm bệnh nhất là bệnh truyền
nhiễm. Tư liệu cho biết “Tầm quan trọng của xơ inulin trong khẩu phần đối với sức khỏe
đường ruột gia cầm”với mong muốn cung cấp các thông tin căn bản cho người nuôi thông qua
các biện pháp quản lý chặt chẻ về dinh dưỡng của khẩu phần thức ăn để ổn định sức khỏe của
vật nuôi trang trại. 

Đặc điểm của prebiotic

Nhiều ý kiến cho rằng sự phát triển của hệ miễn dịch trong các nghiên cứu về dinh dưỡng
khẩu phần đã có từ nhiều thế kỹ trước. Nó có tầm quan trọng nhất đối với sức khỏe động vật
nhất là ở thời điểm mới sinh, chúng phải được tiếp nhận khẩu phần cân bằng dưỡng chất thiết
yếu để hỗ trợ sinh trưởng, phát triển và sản xuất và thực tế sẽ ngăn ngừa được hội chứng thiếu
dinh dưỡng. Phần lớn các nghiên cứu ưu tiên về ứng dụng thực tiễn rộng rãi và phải phù hợp
với điều kiện chăn nuôi sau đó phát triển và đưa ra các tiêu chuẩn dinh dưỡng khác nhau tùy
theo loài vật, giống và mức độ sản xuất nhằm tối ưu về hiệu quả kinh tế. Do đó các hợp chất
tổng hợp chứa nhiều hoạt chất sinh học được đưa vào áp dụng để nâng cao sức khỏe đường
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ruột động vật như prebiotic. Trong thế kỹ 20 một trong những chi phối chủ yếu khi nghiên
cứu dinh dưỡng đó là“cân bằng khẩu phần” đầu tiên được tiến hành trên động vật nhai lại.
Việc phối hợp khẩu phần gồm thức ăn thô xanh và thức ăn hỗn hợp đãtạonhiều hệ sinh khối
chức năng để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho duy trì, tăng trưởng và sản xuất ở gia súc.
Trong nhiều tình huống, động vật không nhai lại có thể được cân nhắc về phối hợp khẩu phần
tự trộn và phải đủ lượng đủ chất cần thiết cho các chức năng chuyên biệt của tế bào để tránh
được các xáo trộn trao đổi chất do dinh dưỡng. Đến thế kỹ 21 “cân bằng khẩu phần” và “nhu
cầu dinh dưỡng” đã ổn định được các khái niệm chủ chốt này. Tuy nhiên các thay đổi về chu
kỳ sống gần đây đối với người tiêu thụ cũng thay đổi theo nhiều cách thức đa dạng hơn. Hiện
nay các khái niệm về prebiotic không phải mới nhưng thật sự cần thiết cho các ý tưởng nghiên
cứu về sức khỏe hệ miễn dịch động vật do các hệ lụy xấu từ việc tồn dư quá mức hormone và
kháng sinh. Các quan niệm này tuần hoàn chặt chẽ với các lĩnh vực như chất lượng và an toàn
vệ sinh thực phẩm, sức khỏe động vật, hệ sinh thái trong chăn nuôi thú y, cách thức điều trị
các rối loạn trao đổi chất trên vật nuôi và chăn nuôi động vật hữu cơ. Chính vì thế prebiotic
tiềm năng như inulin đã chức năng rất cụ thể để động vật đạt được chất lượng sức khỏe như
đã nói trên và góp phần cải thiện sức sản xuất và trao đổi chất ở vật nuôi năng suất cao. Mặc
dù ảnh hưởng của prebiotic có thể sẽ giới hạn đối với nhiều loại chức năng của nótiến đến các
ngưỡng chức năng sinh lý khác nhau theo năng suất và hoạt động của vi sinh vật nhằm hấp
thu tốt khoáng chất, lipid nội bào và thúc đẩy khả năng miễn dịch (Samanta và cs., 2013). 

Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng lên thành phần vi sinh vật ở ruột
(Nguồn: Diaz Carrasco và cs., 2019)

Prebiotic được khái niệm bao gồm “các nguyên liệu thức ăn không thể tiêu hóa và ảnh
hưởng có lợi đến vật chủ do kích thích một cách chọn lọc về tăng trưởng và giới hạn được số
lượng vi khuẩn trong ruột già”. Các nghiên cứu tranh luận chủ yếu về chất xơ của khẩu phần
kết hợp với bổ sung prebiotic bao trùm việc “lên men thực liệu ưu tiên theo những thay đổi
riêng lẻ cả thành phần và hoạt động của hệ sinh vật trong đường ruột dạ dày đã đúc kết tất cả
ưu điểm của xơ inulin có ích cho vật nuôi như thế nào”. FAO (2007) khái niệm prebiotic là
“hợp chất thức ăn không sống có lợi cho sức khỏe vật chủ kết hợp với việc tăng cường sự phát
triển của vi sinh vật”. Đối với khẩu phần thức ăn bổ sung prebiotic, vật nuôi rất hay thay đổi
về ngưỡng sinh lý đáp ứng và hàm lượng cholesterol trong máu cũng giảm xuống, kích thích
khả năng miễn dịch và loại bỏ mầm bệnh tốt hơn. Do vậy prebiotic được đặc trưng bởi tỷ lệ
dưỡng chất được tiêu hóa tại dạ dày, bởi việc kích thích có trình tự các lợi khuẩn và nguồn
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gốc của prebiotic nhất là phải kết hợp chặt chẻ với việc kiểm soát các vấn đề tồn dư chất có
hại trong cơ thể vật nuôi. 

Cơ chế trao đổi của prebiotic 

Prebiotic trao đổi sinh học thông qua hệ vi sinh vật cộng sinh nên có ích cho động vật chủ
(Gibson và cs.,  2017). Hầu hết các ảnh hưởng của prebiotic xảy ra ở các phần trước của
đường ruột dạ dày (GIT) cụ thể như xoang manh tràng bởi sự phân giải của vi khuẩn và điều
này cũng xảy ra tương tự ở diều (Ricke, 2018). 

Prebiotic và probiotic có thể ổn định và khống chế sự tăng sinh của vi sinh vật gây bệnh
trong  dạ  dày  ruột  dựa  trên  cơ  chế  loại  trừ  cạnh  tranh  (competitive  exclusion)
(Dankowiakowska và cs., 2013). Cơ chế loại trừ cạnh tranh làm giảm khuẩn lạc gây bệnh
trong mô ruột bởi ngăn chặn được độc tố của vi khuẩn, tăng cường hoạt động cục bộ của hệ
miễn dịch và dưỡng chất cho mô ruột (Schneitz, 2006). Prebiotic cung cấp năng lượng và
nguồn carbon cho vi sinh vật sống chủ yếu ở ruột già là nơi xảy ra sự lên men vi khuẩn đối
với các dưỡng chất từ thức ăn (Dankowiakowska và cs., 2013). Prebiotic làm tăng sinh nhiều
vi khuẩn có lợi, làm giảm sự phát triển của vi khuẩn có hại, khử độc tố do quá trình trao đổi
nhờ hoạt động của enzyme nên thúc đẩy năng suất của gia cầm, cũng phát hiện các ảnh hưởng
khác  như  hạ  cholesterol  máu,  giảm áp  suất  máu  và  ngăn  ngừa  các  yếu  tố  gây ung  thư
(Mateova và cs., 2008). Prebiotic ảnh hưởng lên sự tổng hợp các vitamin như axit folic, axit
nicotinic, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 và vitamin B12 (Kannan và cs., 2005; Pilarski
và cs., 2005). 

Khi prebiotic  được xem như các chất  tăng trưởng cải  thiện hoạt  động của lợi  khuẩn
Bifidobacteria và  Clostridia sản xuất butyrate (Scott  và cs.,  2015; Patrascu và cs.,  2017).
Những vi khuẩn cộng sinh điều khiển các enzyme do chúng sản xuất như thể chúng được ưu
tiên  khác nhau khi  được đáp ứng prebiotic  từ việc bổ sung trong khẩu phần (Wilson và
Whelan,  2017). Các ảnh hưởng của việc bổ sung prebiotic trước đây được xác thực bằng
nhiều kỹ thuật để làm tăng quần thể các vi khuẩn có lợi Bifidobacterium spp và Lactobacillus
spp và được xem là một kỹ thuật chuẩn xác (Gibson và Roberfroid, 1995). Tuy nhiên những
kỹ thuật gầnđây có ưu thế thế hơn cùng với sự thay đổi trong quá trình nuôi dưỡng thì sự thay
đổi nguồn prebiotic đáp ứng cho nhu cầu vi sinh vật năng động hơn (Gibson và cs., 2017).

Prebiotic được trao đổi với vi khuẩn qua các phân tử hữu cơ và sau đó nó có thể được sử
dụng cho động vật chủ nhưng thuốc kháng sinh thì ngược lại. Nó quan trọng để giới hạn việc
hợp nhất prebiotic là những hợp chất ảnh hưởng trong quá trình trao đổi tại vị trí ký sinh của
các loại vi sinh vật. Lúc đó các thành phần thuốc hay thức ăn cho động vật có lợi cho hệ vi
sinh vật ruột có thể được cân nhắc như prebiotic (Bindels và cs., 2015). Prebiotic cần thiết khi
việc hấp thu ở ruột dạ dày, sự thủy phân của enzyme, axit dạ dày kém hoặc hoàn toàn không
thể và điều này phải được trao đổi ưu tiên bơi các lợi khuẩn sống cộng sinh. 

Angelakis (2017) quan niệm dẫn xuất inulin fructooligosaccharide (FOS) là tất cả thành
phẩm  prebiotic  hữu  hiệu  trong  chăn  nuôi.  Các  prebiotic  dự  phòng  như  MOS,  XOS,
maltooligosaccharides,  galactooligosaccharides  (GOS),  glycol-oligosaccharides,  pectins,
gluco-oligosaccharides, lactose và một số dẫn xuất của nó (lactosucrose và lactulose). Biểu
hiện rõ trong các cơ chế đối với gia cầm thương phẩm phụ thuộc chủ yếu vào những lựa chọn
thay thế prebiotic trung gian đối với chu kỳ sống của hệ vi sinh vật khu trú tại ruột và dạ dày
(Rinttila và Apajalahti, 2013; Ricke và cs., 2020).
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Valcheva và Dieleman (2016) chỉ định ảnh hưởng rõ rệt của hầu hết các prebiotic đáp
ứng được với yêu cầu của vi sinh vật bên trong đường ruột và dạ dày đã thúc đẩy các nhóm vi
khuẩn có lợi phát triển cho nên sử dụng prebiotic cũng giống như nguồn cung cấp năng lượng
cho các quá trình lên men. Việc sản suất SCFAs trong ruột vật chủ do lên men prebiotic cung
cấp năng lượng cho mô bào ruột và làm giảm pH trong khoang ruột. Hơn nửa việc cân bằng
quần thể vi khuẩn sẽ bảo vệ, hỗ trợ và chuyển hóa các chức năng của động vật để thu được
khả năng hình thành tế bào đích nhiều hơn bao gồm cả quá trình sinh lý của động vật.

Yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến hiệu quả của prebiotic

Một trong các yếu tố ảnh hưởng đến prebiotic đó là chủng loại của nó trong công thức
khẩu phần thức ăn. Hệ vi sinh vật sống cộng sinh ở gia cầm được cho ăn khẩu phần khác nhau
chủ yếu do khác về nguyên liệu có sẵn như lúa mì, tấm và lúa mì (Hammons và cs., 2010). Vi
khuẩn khu trú ở đường ruột có khả năng lên men prebiotic và sử dụng chúng để tạo ra các
chất cần cho các trao đổi về sinh trưởng nên chúng ảnh hưởng lên sức khỏe rất rõ rệt. Nhìn
chung ngũ cốc chứa nhiều polysaccharides không phải tinh bột (NSP; indigestible and water-
soluble) như lúa mạch, tấm hoặc lúa mì thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn E. coli hoặc
C. perfringens nhưng đối với ngũ cốc ít NSP không thấy các biểu hiện trên (Kumar và cs.
2019). Sự khác nhau ít nhất của các nhóm hạt ngũ cốc có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn nội sinh
về mật số (Hammons và cs., 2010). Chúng được kết luận đối với khẩu phần tiêu chuẩn chứa
bắp đậu nành có hoặc không bổ sung hạt lúa mì cho thấy ảnh hưởng lên quần thể vi khuẩn
Lactobacillus agilis. Do đó đánh giá này phù hợp với mức hiệu quả và hữu dụng có thể của
prebiotic trong dinh dưỡng gia cầm, tất cả phải kiểm chứng nhất là đối với ngũ cốc hỗn hợp.
Các ảnh hưởng của prebiotic đối với các nguyên liệu thức ăn khác khi bổ sung vào khẩu phần
cũng được thể  hiện  ở  nhiều  cấp  bậc  khác  nhau.  Kết  hợp giữa  các  loại  thức  ăn này với
probiotic trong khẩu phần và sự chuyển hóa đưa ra kết quả ảnh hưởng rất ổn định cũng như
khi vật nuôi được cho ăn prebiotic duy nhất (Awad và cs., 2009). Khi probiotic được kết hợp
với prebiotic trong thức ăn chúng trở nên có ích hơn cho vật chủ do nâng cao tỷ lệ sống của
nhóm vi khuẩn có lợi bên trong ruột. Hầu hết những kỹ thuật nuôi cấy probiotic thường kết
hợp với các ảnh hưởng kích thích prebiotic đối với vi khuẩn cộng sinh và chi phối việc cân
bằng nội môi của ruột cũng như tình huống bình thường của ruột. Awad và cs. (2009) cho
rằng kết hợp prebiotic với probiotic trong khẩu phần của gia cầm đã cải thiện hệ vi sinh vật ở
ruột dạ dày và năng suất sinh trưởng.

Hiệu quả tối đa của prebiotic có thể thu được do kết hợp chúng với sự kháng khuẩn tự
nhiên và các axit hữu cơ, điều này làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh tiềm tàng trong dạ
dày ruột (Kong và cs., 2010). Do vậy prebiotic có thể được ưu tiên khi lên men và được sử
dụng như vật chất hữu ích cho lợi khuẩn góp phần cải thiện sức khỏe động vật (Bozkurt và
cs., 2009; Taherpour và cs., 2012). Khuyến cáo này cho thấy việc sử dụng trong đánh giá kết
hợp sử dụng prebiotic và bổ sung loại chất khác vào khẩu phần sẽ thể hiện khả năng phối hợp
đầy đủ hơn. 

Hệ vi sinh vật đường ruột gia cầm bị ảnh hưởng một cách rõ rệt hơn bởi khẩu phần.
Thành tố khẩu phần thoát khỏi sự tiêu hóa và hấp thu có thể hoạt động như vật chất để vi
khuẩn tăng trưởng nội sinh. Thực tế thì thân lúa mạch và lúa mì giàu NSP không tinh bột
không được tiêu hóa. Những khẩu phần như vậy sẽ làm tăng sinh vi sinh vật C. perfringens
gây hoại tử niêm mạc ruột ở gà con trong khi khẩu phần chứa ít NSP (như khẩu phần cơ sở
chứa bắp) không gây nên bệnh lý này (Annett và cs., 2002; Jia và cs., 2009). Tăng lên hàm
lượng NSP có thể dẫn đến giảm tốc độ di chuyển vật chất trong đường tiêu hóa, tiêu hóa
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Hình2. Loại GF2Fructan (trái) và F3 Fructan (phải)
(Nguồn:Greg Kelly. ND, 2008)
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dưỡng chất kém hơn, kích kích bài tiết chất nhày nhiều hơn và điều này thuận lợi cho vi
khuẩn sử dụng loại NSP này (Timbermont và cs., 2011) và các type vi khuẩn khác so với khẩu
phần cơ sở gồm lúa mì (Shakouri và cs., 2009).

Cũng như thay đổi một ít về thành phần của phân, ảnh hưởng đến các chủng vi khuẩn đường
ruột nên nguồn gốc và mức độ protein của khẩu phần có thể ảnh hưởng lên hệ vi sinh vật đường
ruột. Không giống như bột đậu nành việc lên men bột hạt cotton như nguồn bổ sung protein có thể
làm tăng hoặc giảm tương ứng quần thể Lactobacilli và Coliform trong phân gà broiler (Sun và
cs., 2013). Có thể nói khẩu phần chứa nhiều protein động vật (như bột cá) sẽ hình thành sự phát
triển C.perfringens ở ruột già cho nên có thể sẽ dẫn đến hoại tử niêm mạc ruột ở gà (Drew và cs.,
2004). Ngoài ra gà broiler ăn khẩu phần thức ăn chứa nhiều mỡ động vật (hỗn hợp mỡ bò và mỡ
heo) cũng làm tăng sinh nhiều C. perfringens ở hồi tràng (Knarreborg và cs., 2002).

Type inulin fructan trong thức ăn động vật

Type inulin fructan được ứng dụng ngày càng nhiều trong khẩu phần thức ăn cho động
vật. Cần nên biết rằng chiều dài chuỗi trong phân tử fructan đáp ứng thay đổi với sự lên men,
các chuỗi dài thường lên men chậm hơn so với đồng phân của các chuỗi ngắn nhất và làm cho
tất cả vật chất đều đi đến đoạn cuối cùng của ruột. Đây thật sự quan trọng đối với thức ăn
động vật bởi vì type inulin khác nhau cho biểu mô niêm mạc ruột của từng loại động vật cũng
như loại vi khuẩn trong ruột. Cho nên inulin quan trọng để xem xét bổ sung trong thức ăn
tương ứng với từng loại động vật. Loài động vật khác nhau thường khác nhau về hệ vi khuẩn
có lợi ở ruột nên rất cân nhắc về lượng thêm vào khẩu phần. Chú ý hơn với với động vật già
do quần thể vi sinh vật bên trong đường ruột ít thuận lợi nên ruột có xu hướng dễ rối loạn về
chức năng dẫn đến tiêu hóa thức ăn kém hơn động vật non. Khẩu phần thức ăn tự nhiên quan
trọng sau cùng, việc bổ sung prebiotic phù hợp khi protein của khẩu phần cao. Thành phần
của khẩu phần cơ sở chứa thức ăn động vật chủ yếu với việc sản sinh nhiều ammonia, amine,
phenol và indol gây kiềm hóa kết tràng và có thể làm cho phân có mùi khó chịu. Có nhiều ý
kiến cho rằng type inulin fructans trong khẩu phần thức ăn khẳng định liều lượng ảnh hưởng
giống như trên vi khuẩn có hại gram âm gây chướng hơi và đi tiêu phân tơi thường xuyên
(inulin type fructan >20% vật chất khô) hoặc gặp phải tình huống sức khỏe này là vừa phải
(inulin type fructan >10% vật chất khô) khi động vật không đáp ứng. 

Khi động vật có khả năng tiêu thụ nhiều type inulin này sẽ đối mặt với các nguy cơ bất lợi
nhiều hơn. Oligofructose và inulin có thể không được động vật ăn liên tiếp nhưng cần phải có
để cải thiện sức khỏe đường ruột. Trong thực tế các xem xét cần chú ý để thiết kế và chuẩn bị
type inulin để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi cho nên cấu trúc và chức năng của inulin cần
phải tồn tại.

Nhiều nghiên cứu chỉ rõ các ảnh hưởng của oligofructose lên sức khỏe động vật như giảm
tăng trưởng quá mức của hệ khuẩn ở ruột và ảnh hưởng lên vi sinh vật ở ruột già cũng như
thúc đẩy khả năng hấp thu ở ruột non nên cải thiện việc cân bằng phát triển của mô ruột và
các thành phần khác của ruột già vì vậy làm giảm bài thải các hợp chất thối rữa. Tương tự trên
các loài vật khác nhau, oligofructose và inulin rất ảnh hưởng lên đặc tính phân và tỷ lệ tiêu
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Hình3. Sử dụng phân vật nuôi làm phân bón, sự đề kháng với kháng sinh và tác hại do phân
(Nguồn:Yi Wang và cs., 2022)

NGUYỄN THỊ MỘNG NHI. Tầm quan trọng của xơ inulin trong khẩu phần đối với sức khỏe đường ruột gia
cầm

hóa dưỡng chất so với các khẩu phần chứa xơ thông thường. Đối với mèo các dữ liệu nghiên
cứu về bổ sung oligofructose trong thức ăn còn hạn chế nhưng cũng cải thiện việc cân bằng vi
khuẩn ruột già tốt hơn.

Các lợi ích khi sử dụng oligofructose trong khẩu phần cho heo và cút bao gồm cải thiện tỷ
lệ tiêu hóa dưỡng chất biểu kiến và tăng lợi khuẩn bifidobacteria, mặt khác kích thích biểu mô
ruột già phát triển tốt hơn ở heo con. Giảm hàm lượng mầm bệnh và khuẩn lạc có hại trong
phân và chất độn chuồng gia cầm. Trên heo, oligofructose cũng ảnh hưởng lên tình trạng
phân, tăng tỷ lệ tiêu hóa kẽm nhưng điều này không phát hiện đối với các nguyên tố khoáng
khác. Inulin và oligofructose đã ảnh hưởng hợp lực lên tăng trọng, hiệu quả thức ăn trên heo,
bê mới cai sữa nhưng oligofructose cải thiện năng suất sinh trưởng và sản xuất thịt của gà
broiler. Oligofructose ảnh hưởng như một loại kháng sinh khống chế sự tăng sinh các yếu tố
bệnh học nên gia tăng năng suất sinh trưởng. 

Những type inulin fructan có chức năng tăng cường sức khỏe ở động vật chủ, cải thiện
cân bằng vi sinh vật ruột già không giống với cơ chế chuyển hóa của oligosaccharide. Manan
oiligosaccharide kích thích hệ miễn dịch bởi vì ảnh hưởng của nó rất giống với kháng nguyên
thúc đẩy việc gan phóng thích protein nối mannose chúng bám chặt vỏ vi khuẩn (E. coli,
Samonella  và Clostridia) nên kích thích hiện tượng đại thực bào. Sự kết hợp inulin type
fructan với probiotic là một quá trình sinh tổng hợp được ứng dụng rộng rãi trong các nghiên
cứu cải thiện sức khỏe đường ruột cũng như năng suất động vật. Điều này cần thiết bởi vì sự
đề kháng kháng sinh trong thức ăn vật nuôi cần được nghiên cứu kịp thời nhằm khống chế
nguy cơ bệnh đặc biệt là bệnh ở hệ dạ dày ruột cũng như các ảnh hưởng do tiêu hóa và hấp
thu dưỡng chất trong khẩu phần (Hình 3). Do vậy việc bổ sung inulin và oligofructose ít phụ
thuộc và thay thế các phổ kháng sinh sử dụng trong thức ăn cho động vật.

Ưu điểm của việc bổ sung inulin vào khẩu phần thức ăn gia cầm

Hiệp hội Châu Âu tập trung nghiên cứu về các loại phụ gia thức ăn để ngăn chặn ảnh
hưởng xấu lên sức khỏe và năng suất động vật và inilin trở nên tâm điểm phổ biến trong các
nghiên cứu về phụ gia prebiotic. Cơ chế liên quan của inulin với cơ thể gia cầm được xem là
phức tạp, không rõ ràng và chưa được hiểu một cách đầy đủ. Bổ sung inulin vào khẩu phần

7



VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 135. Tháng 10/2022

thức ăn cho gia cầm chi phối hoạt động của vi sinh vật ở ruột thông qua việc tăng trưởng của
các chủng lợi khuẩn như Bifidobacterium và Lactobacillus để ức chế vi khuẩn gây bệnh. Ứng
dụng bổ sung inulin vào thức ăn đã làm thay đổi cấu trúc mô và màng nhày của ruột nên cải
thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng. Có nhiều ý kiến về công dụng của inulin do ảnh hưởng có
ích lên cơ thể và năng suất và phụ thuộc vào type cũng như liều lượng inulin được sử dụng
(Bucław, 2016). 

Nabizadeh (2012) bổ sung inulin vào thức ăn cho gà broiler với hàm lượng 10g/kg thức
ăn đã không ảnh hưởng đến hồi tràng, giá trị pH và thành phần vi sinh vật. Do điều này đã
kiểm soát được hoạt động của những chất có lợi trong đường ruột. Việc bổ sung inulin cũng
làm giảm số lượng vi khuẩn E. coli, làm giảm pH tại manh tràng và tăng đáng kể về số lượng
Bifidobacterium cũng như ức chế việc vi khuẩn gây bệnh Salmonella hoặc E. coli tăng sinh
(Bucław, 2016). Với liều lượng inulin như đã nói trong khẩu phần cơ sở cho gà broiler gồm
lúa mì và lúa mạch đã làm tăng lên về lượng Lactobacillus trong manh tràng. Một số nghiên
cứu bổ sung inulin với hàm lượng 20g/kg cũng cho kết quả tương tự như tăng mật số lợi
khuẩn Bifidobacterium và Lactobacillus ở ngoại vi ruột non và manh tràng. Những prebiotic
như inulin kích thích sự tăng trưởng của các vi khuẩn gram dương có lợi. Trong thực tế inulin
đi qua dạ dày và ruột non hầu hết đều thoát khỏi sự thủy phân do vậy chúng đi đến manh tràng
và tại đây chúng là cơ chất cho sự hình thành vi khuẩn sản xuất axit  lactic và lợi khuẩn
Bifidobacterium. Vi khuẩn gram dương tăng lên sẽ làm cho hệ vi khuẩn đường ruột được cân
bằng do giảm quần thể các chủng vi khuẩn gây bệnh nên cải thiện sức khỏe động vật chủ. 

Bệnh đường ruột là vấn đề sức khỏe chủ yếu trên gia cầm công nghiệp do làm giảm năng
suất, tăng tỷ lệ chết cũng như ảnh hưởng đến người tiêu thụ các sản phẩm từ gia cầm. Mặt
khác bổ sung inulin vào khẩu phần cho gia cầm có thể cạnh tranh với vi khuẩn gây bệnh do
giảm về tỷ lệ khuẩn lạc. Bifidobacterium và Lactobacillus cạnh tranh dinh dưỡng với các vi
khuẩn gây bệnh tiềm tàng ở bề mặt niêm mạc ruột. Các lợi khuẩn này có khả năng sản sinh
kháng sinh tự nhiên như lactocin, helveticin, curvacin, nisin, bifidocin là những kháng sinh
phổ rộng. Vi khuẩn sản xuất bacteriocin có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn E. coli. Các
lợi khuẩn Bifidobacterium sản xuất các axit lactic ngăn chặn sự tăng sinh của các khuẩn lạc
trong đường ruột. Chúng phá hủy sự phát triển của các vi khuẩn gram âm hoặc gram dương
gây bệnh đường ruột như vi khuẩn Salmonella, Campylobacter và E. coli. Bucław (2016) cho
rằng inulin còn ảnh hưởng trái chiều lên các lợi khuẩn ở ruột do trong thực tế các ảnh hưởng
về dinh dưỡng gia cầm phụ thuộc và môi trường cũng như các yếu tố chuyên biệt khác. 

Ruột là nơi tiêu hóa thức ăn và hấp thu chất dinh dưỡng, hoạt động của niêm mạc ruột
gắn liền với đặc điểm mô học và ảnh hưởng bởi thành phần của thức ăn và hệ vi sinh vật ruột.
Có nhiều thay đổi do vi sinh vật đường ruột gây ra trên gia cầm khi bổ sung inulin dẫn đến
thay đổi cấu trúc màng nhày ruột và tính chất của biểu mô do đó làm tăng khả năng hấp thu.
Bucław (2016) chỉ thị việc bổ sung fructan từ artiso giàu inulin làm tăng chiều dài ruột tổng
số trên gà broiler mái. Chen và cs. (2005) phát hiện bổ sung 10g inulin/kg thức ăn của gà
Leghorns trắng đưa đến tăng chiều dài ruột non và ruột già. Ortiz và cs. (2009) đo lường
đường ruột dạ dày (ruột non và manh tràng) cho thấy không biểu hiện sự thay đổi. Elrayeh và
Yildiz (2012) cũng cho rằng tăng chiều dài ruột đối với nhóm gà broiler ăn 7g inulin/kg thức
ăn. Chiều dài ruột non không đổi dưới điều kiện của khẩu phần bổ sung inulin, tuy nhiên tăng
đáng kể khối lượng và chiều dài manh tràng. Các phát hiện về inulin cho thấy tương quan
đáng kể giữa chiều dài của ruột và khối lượng sống của gà broiler. Có thể kết luận rằng ruột
dài hơn nên hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và làm cho khối lượng tăng trọng nhiều hơn. 
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Rehman và cs.(2007) cho rằng lông nhung dài hơn đối với gia cầm ăn khẩu phần có bổ
sung inulin.  Hơn nửa việc  bổ  sung inulin  ảnh hưởng mạnh  lên  bề  sâu  khe  lông nhung.
Nabizadeh (2012) quan sát thấy ảnh hưởng không đáng kể lên chiều cao, bề sâu hay tỉ số
sâu/cao lông nhung ở tá tràng và hồi tràng của gà broiler. Ở hồi tràng, prebiotic ảnh hưởng
không đáng kể lên tỉ số chiều sâu/cao lông nhung, tuy nhiên đã tăng chiều dài vi nhung. Awad
và cs. (2011) bổ sung chất xơ artiso vào thức ăn cho gà và phát hiện các thay đổi mô học
đường ruột. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy ảnh hưởng rõ rệt của khẩu phần lên chiều cao,
chiều rộng lông nhung và tỉ lệ chiều cao/sâu của lông nhung tá tràng. Bucław (2016) cho rằng
hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn khi sự phân bố hấp thu là ngẫu nhiên hoặc tự do. Kết quả trên
gây ra khoảng cách liên quan đến việc chuyển động của thức ăn qua niêm mạc biểu mô ruột
tốt hơn. Thông tin một cách đầy đủ cơ chế chuyển hóa của khẩu phần xơ inulin vào trong cơ
thể động vật và chọn lọc cách phối hợp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để cân bằng tình
trạng sức khỏe qua từng giai đoạn sản xuất. Việc bổ sung inulin hiện nay rất phổ biến do kỹ
thuật chăn nuôi tiến bộ hơn cùng với sự phát triển vượt bậc của các giống vật nuôi mà tiêu
biểu là giống có năng suất cao. Nên tư liệu về inulin đối với sức khỏe động vật sẽ đa dạng và
phong phú hơn trong những nghiên cứu tiếp theo và ngày càng có giá trị hơn trong tương lai. 

KẾT LUẬN

Hiểu rõ về cơ chế trao đổi của prebiotic có liên quan mật thiết đến việc bổ sung các loại
xơ inulin trong khẩu phần để chăn nuôi bền vững hạn chế thấp nhất nguy cơ rũi ro do bệnh
đường ruột hoặc do suy giảm chức năng miễn dịch. Dự phòng liều lượng bổ sung chất xơ
inulin phù hợp theo nhu cầu của gia cầm để nâng cao hiệu quả thông qua việc đề xuất tiêu
chuẩn định lượng tổ hợp inulin cùng lúc với các hoạt chất sinh học khác. Tiếp đến lựa chọn
được type inulin tốt để thúc đẩy năng suất chăn nuôi vượt trội đáng có phù hợp với cấu tạo và
chức năng của ruột đối với từng nhóm vật nuôi. Do vậy có cơ sở đối sánh các chỉ tiêu năng
suất và sức khỏe động vật khi có điều kiện tiếp xúc cũng như ứng dụng linh hoạt những quy
trình bổ sung tổ hợp các hoạt chất này vào trong khẩu phần thức ăn. Dựa trên chỉ số năng suất
và sức khỏe sau đó hướng đến kiểm soát tốt điều kiện tiểu khí hậu cũng như đảm bảo được
tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh thú y tại khu vực chăn nuôi.
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ABSTRACT

Important regulations of inulin with dietary for intestine healthy of poultry.

Inulin and prebiotics  are  inhibitors  in  growth of  bacterial  pathogens,  discarded  in  toxicity  of  bacteria,
altered antibiotic drugs so enhanced nutritional absorption of ingredients feeding and synthesis vitamin B groups
in poultry instestine. It is necessary that feeders supply cereals contains alot of nonstarch polysaccharides(NSP)
components that extremely damaged  intestinal tractthat soon observe with young poultry farm. Estimation of
inulin  in  suitable  ratio  in  poultry  dietary  for  prevention  of  diseases  in  intestine  by  digestive  disorders  or
inflammation factors. Research models show supplements inulin for poultry feeding that is higher quality with
morphology of villi  on surface intestine characteristics  and better  against  from attached physical  activity of
bacteria. Therefore absorption efficiency of nutrients is better than opposite effects then remains better about
hematology of blood.  

Keywords: inulin, prebiotic, Bifidobacterium spp, broilers chicken, nutritional disorders, gastrointestinal tract,
nonstarch polysaccharides.
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